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Elsloo, 20-05-2020
Ons kenmerk: 419211-11-10
Betreft:
Aanbrengen Toplaag ASFALT

Geachte bewoner(s),

Het project is bijna GEREED !
De toplaag van de asfalt zal volgende week – week 22 - worden aangebracht. De markering voor de
verhoogde kruisingsvlakken en de voetgangersoversteekplaatsen zullen aansluitend worden
aangebracht.
1. Vanaf maandag 25-05-2020, 7:00 uur zal de kruising Stationsstraat met Raadhuisstraat-SchoolstraatHeirstraat worden afgesloten vanwege het aanbrengen van de laatste laag asfalt, de toplaag.
2. Op dinsdag 26-05, vanaf 10:00 uur t/m woensdag 27-05.2020 19:00 uur, zal tevens het gedeelte
vanaf deze kruising tot aan de Past. Tissenstraat worden afgesloten.
Hierna wordt de kruising t/m de Past. Tissenstraat opengesteld voor het verkeer.
3. Vanaf donderdag 28-05, 10:00 uur t/m vrijdag avond 29-05.2020 19:00 uur, zal het gedeelte kruising
Past. Tissenstraat tot aan Dorine Verschureplein worden afgesloten.
De woningen zijn (per auto) deze dagen niet bereikbaar en in- en/of uitrijden is niet mogelijk.
Uw woning is wel te voet bereikbaar ! Als u uw auto in deze periodes wilt gebruiken, dient deze voor
de aanvang van de werkzaamheden buiten het werkvak geplaatst te worden.
Wij verzoeken u tevens vriendelijk, doch dringend, om aan dezelfde kant van de weg te blijven en niet
over te steken over het nieuw aangebrachte asfalt om zodoende geen schade aan de toplaag van het
asfalt toe te brengen.
LET OP : voor het aanbrengen van de laatste laag asfalt, wordt een “kleeflaag van bitumen”
aangebracht. Loop s.v.p. niet door deze laag, deze kleef is bijzonder hardnekkig, plakt en vervuilt de
bestrating en mogelijk uw vloeren in huis.
Na de Pinksteren, vanaf dinsdag 02-06 t/m vrijdag 05-06-2020 worden de laatste resterende
werkzaamheden uitgevoerd. De doorgang van de gehele Stationsstraat is dan wel gegarandeerd.
Op vrijdag 05-06-2020 zullen de werkzaamheden gereed zijn en zal de gehele Stationsstraat aan u ter
beschikking worden gesteld.

Wij trachten de overlast te minimaliseren !
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Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van de laatste updates?
Voor vragen, specifieke afspraken of tips gedurende de uitvoering kunt u contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens:
1e Dhr. Soentjens, Uitvoerder
2e Dhr. Jacobs, Projectcoördinator
Email:
Project-website:
Gemeente-website:

Van Boekel Regionaal
Van Boekel Regionaal

+31 (0)6 - 3099 7520
+31 (0)6 - 2092 9652

stationsstraat-elsloo@vanboekel.com
www.stationsstraat-elsloo.com
www.gemeentestein.nl/projecten

Inloop-spreekuur
Het inloop-spreekuur is wekelijks nog op maandagochtend tussen 09:00 en 10:00 uur.
U bent welkom op het kantoor van Van Boekel, gelegen aan de Sanderboutlaan 2A te Elsloo.

In onze brief van d.d. 10 april jl. bent u in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden om eenmalig
uw ramen te laten wassen aan de straatzijde, uiteraard op kosten van Van Boekel.
Indien u hier gebruik van wil maken, gelieve uw aanmelding per e-mail te versturen vóór 29 mei as.

Wij hopen op uw begrip en geduld, die u tijdens de werkzaamheden heeft dienen op te brengen.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Stein &
Van Boekel Regionaal BV
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